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W  2011 roku Liga Zawodowa Piłki Nożnej przyłączyła się
 do apelu szefa UEFA Michela Platiniego, biorąc po raz 

kolejny aktywny udział w Tygodniach Akcji Futbol Przeciwko 
Rasizmowi w Europie (Action Weeks Football Against Racism 
in Europe). Ekstraklasa SA w pełni wsparła ideę walki z rasi-
zmem w piłce nożnej, a w swojej działalności promuje tole-
rancję i postawę fair play na wszystkich stadionach najwyż-
szej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Ekstraklasa SA i jej kluby wspierają akcję
FUTBOL PRZECIWKO RASIZMOWI W EUROPIE

GKS Bełchatów – Śląsk Wrocław

14  października 2011 roku rozpoczęła się 10. kolejka meczów T-Mobile Ekstraklasy stanowiąca część 
akcji Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie. Każda
przedmeczowa prezentacja drużyn miała specjalnie 
przygotowaną oprawę, a spikerzy na stadionach odczy-
tywali komunikaty poświęcone akcji. Patronat nad pro-
jektem objęła UEFA.

Spontaniczne akcje, m.in.: mecze towarzyskie z udziałem
 przedstawicieli różnych kultur, turnieje dla młodzieży, ak-

cje informacyjne na stadionach i w szkołach, spotkania z pił-
karzami wywodzącymi się z mniejszości narodowych i etnicz-
nych, wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty i wystawy od-
były się w również w wielu miastach na terenie całej Polski.

REDAKCJACelem Tygodni Akcji jest zwalczanie dyskryminacji i wspólne
 świętowanie wielokulturowego piękna piłki nożnej, nieza-

leżnie od koloru skóry, pochodzenia czy wyznania, tak piłka-
rzy, jak i kibiców. Tygodnie te mają służyć propagowaniu ini-
cjatyw promujących pozytywne postawy na boisku i na trybu-
nach. Podczas Tygodni Akcji FARE 2011, oprócz działań pro-
fesjonalnych klubów i lig, jak Ligi Mistrzów UEFA czy Ligi Eu-
ropy UEFA, kibice, przedstawiciele mniejszości narodowych
i etnicznych oraz amatorskie kluby piłkarskie pokazali jedno-
czącą siłę futbolu.

Mecze 10. kolejki T-Mobile Ekstraklasy miały specjalnie na
 tę okazję przygotowaną oprawę. Drużyny wchodziły na 

boisko w towarzystwie dzieci ubranych w koszulki z napisem 
„Wykopmy Rasizm ze Stadionów”. Robiono również wspólne 
fotografie na tle banerów z hasłem kampanii.

Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok

Polonia Warszawa – Górnik Zabrze

Lech Poznań – Korona Kielce

Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk

Legia Warszawa – Ruch Chorzów


